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Anaspis (Anaspis) garneysi Fowler nieuw voor de Nederlandse fauna 

(Col., Mordellidae) 

door 

R. BATTEN 

ABSTRACT. — Anaspis (Anaspis) garneysi Fowler is recorded for the first time from the Ne¬ 

therlands. 

INLEIDING 

Bij het revideren van de Mordellidae van het Instituut voor Taxonomische Zoologie (Zoölo¬ 

gisch Museum) te Amsterdam, bleek dat deze collectie verschillende exemplaren bevatte van 

Anaspis (Anaspis) garneysi Fowler. 

Everts (1922) meldde dat de soort voorkomt aan de Franse kust; Ermisch (1956) noemde 

Noordwest Europa; Engeland, Noord-Frankrijk, Denemarken, Zuid-Zweden, en later (1969) 

twee vondsten in het Rijnland (Duitsland). Nederland was tot dusver een witte plek op de kaart. 

De soort lijkt op het eerste gezicht op Anaspis (Anaspis) frontalis (Linnaeus), doch wijkt daar¬ 

van duidelijk af door de vorm van de sprieten, de voortarsen en het aanhangsel van de derde 

sterniet. In de Amsterdamse collectie waren alle exemplaren als frontalis gedetermineerd, en wel 

twee exemplaren door D. Mac Gillavry, drie exemplaren door P. van der Wiel en de overige 

door onbekenden. 

De Mordellidae van Nederland zijn door mij (1976) faunistisch bewerkt. Op de determinatie- 

tabel en het faunistische overzicht kunnen nu de volgende aanvullingen worden gegeven. 

Aanvulling determinatie-tabel 

Op pagina 20 na (7) — Aanhangsels van 3e sterniet sterk gebogen, vaak verder reikend dan 

achterlijfspunt, toevoegen: . 8 

8. Dekschilden tweekleurig behaard, enz. regimbarti Schilsky (p. 32) 

— Dekschilden eenkleurig behaard, anders gekleurde soorten. De aanhangsels van de 3e 

sterniet iets langer en anders gevormd. — Voelsprieten draadvormig, leden 4-7; lengte bijna 

twee maal de breedte, leden 8-10; korter en nauwelijks breder. Zwart, alle poten (behalve 

achterdijen), basale sprietleden, monddelen en clypeus geelrood.Voortarsen zwak verbreed, 

Ie lid bijna zo lang als 2e-4e lid samen. Aanhangsels van 3e sterniet aanliggend, nagenoeg 

recht naar het einde convergerend en reikend tot de achterlijfspunt (fig. 1) 3-3.5 

mm. garneysi Fowler (p. 32). 

Aanvulling faunistisch overzicht 

Anaspis (Anaspis) garneysi Fowler (2669). Na dit hoofd op pagina 32 aan het slot toevoegen; 

Deze soort is volgens de hiervoor vermelde literatuur van Everts en Ermisch, alsmede Buck 

(1954) steeds gevangen op meidoorn (Crataegus). Bij de hierna vermelde vangsten is geen opga¬ 

ve van welke plant de kever is gevangen; voorzover vangdata zijn vermeld, vallen deze in de 

maand mei (1 exemplaar in maart), de laatste vangst dateert uit 1948. In totaal elf exemplaren 

gezien. 

Vindplaatsen. — Gelderland: Wamel. Utrecht: Breukelen. Noord-Holland. Amsterdam, 

Texel, Den Burg (Texel). Zuid-Holland: Rotterdam, Den Haag, Leiden. Een overzicht geeft fig. 

2. 
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Figs. 1-2. 1. Sternieten van Anaspis garneysi; 2. Verspreiding van A. garneysi in Nederland. 
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Dit is waarschijnlijk de dikste WM die tot nu toe is uitgekomen en zonder twijfel is het een 

van de beste. Lieveheersbeestjes hebben van oudsher folkloristisch, systematisch, faunistisch en 

niet te vergeten genetisch de aandacht getrokken, en al deze aspekten krijgen ruim de aandacht. 

Er zijn uitvoerige tabellen en uitstekend geïllustreerde beschrijvingen, en bovenal uitgebreide 

reeksen schetsen waaruit de variabiliteit van de vlekkentekening naar voren komt. In de inlei¬ 

ding wordt kort maar goed de anatomie van kevers besproken, en de techniek van het maken 

van een genitaal preparaat. Van iedere soort worden details gegeven van levenswijze en ver¬ 

spreiding in Nederland. De kwaliteit van de tekeningen is bijzonder goed. Dit is een kostelijke 

uitbreiding van de Nederlandse entomologische literatuur, die naar ik hoop velen zal stimuleren 

aandacht te besteden aan deze opvallende en interessante insekten. — W. N. Ellis. 


